
)3(دراسة حالة رقم 
استخدام النماذج الریاضیة فى نظم دعم القرار

)  linear programming( نموذج البرمجة الخطیة 

راد مدیر التخطیط فى احد مصانع البسكویت تحدید الكمیة التى یمكن انتاجھا خالل شھر یونیو القادم من أ
ى   , من المنتجات المختلفة بالمصنع  كل منتج ایحقق أعل ن   بم ح ممك دعم      . رب ام ل دیر بنظ تعان الم د أس وق

ة            ة الخطی تخدام البرمج ى بإس وذج الریاض اء النم ة بن تم فی یط ی ال التخط ات    ;القرار فى مج ت البیان وكان
:الرئیسیة لإلنتاج على النحو التالى 

اجمالى ساعات التشغیل المتاحةساعات التشغیل للكرتونھ الواحدهمرحلة االنتاج

DمنتجCمنتجBمنتجAمنتج
0.30.20.10.12850العجانھ
0.250.20.050.241000التشكیل
0.40.50.20.181400االفران
0.50.240.110.08900الغلیف
0.10.080.040.2750التعبئة

:وكانت بیانات التكلفة والمبیعات على النحو التالى
الحد االقصى للمبیعات الشھریةتونة الواحدةتكلفة الكرسعر بیع الكرتونةالمنتج

A42301000
B39314500
C26222000
D34293000

:والمطلوب 
.بناء النموذج الریاضى لنظام دعم القرار باستخدام اسلوب البرمجھ الخطیة -1

فقد راى : االمثل  وعند تشغیل برنامج نظام دعم القرار الذى یستخدم ھذا النموذج والحصول على الحل
المدیر ان یحسن نتائج القرار بتجربة سیناریوھات مختلفة فى ضوء النتائج والتى جاءت على النحو 

:التالى 
Dمنتج Cمنتج Bمنتج Aمنتج 

10006504002500

ما ھو اجمالى الربح ؟ -2
ام التى أستنفذت كل الطاقة المتاحة ؟تشغیل الفائضة فى مراحل اإلنتاج المختلفة وماھى األقسماھى ساعات ال -3
ماھى المنتجات التى لم تصل مبیعاتھا الى الحد االقصى وكیف یمكن تحسین ھذه النتائج ؟ -4
جنیھا فھل یعد انتاج وحدات اضافیة  12ذا كانت تكلفة الساعھ االضافیة فى اى مرحلة من مراحل االنتاج إ -5
االقصى للمبیعات ؟ مربحا اذا امكن تجاوز الحد Aمن منتج  
؟ Cماھى اقل قیمة للساعھ االضافیة یتحقق  عندھا ربح للمنتج  -6



:بناء النموذج الریاضى لنظام دعم القرار بإستخدام البرمجة الخطیة : المطلوب األول 

:تكوین دالة الربح : أوًال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Z = 12 X1 + 8X2 + 4X3 + 5X4

:إجراء القیود : ثانیًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

:قیود معادالت التشغیل  –أ 

X1 0.3                                العجانة  + 0.2 X2 + 0.1 X3 + 0.12 X4 ≤ 850
0.25التشكیل                                  X1 + 0.2 X2 + 0.05 X3 + 0.24 X4  ≤ 1000

0.4األفران                                X1 + 0.5 X2 + 0.2 X3 + 0.18 X4  ≤ 1400
0.5التغلیف                             X1 + 0.24 X2 + 0.11 X3 + 0.08 X4  ≤ 900

0.1التعبئة                                   X1 + 0.8 X2 + 0.1 X3 + 0.12 X4  ≤ 750

: المبیعات قیود – ب

X1  ≤ 1000
X2  ≤ 4500
X3  ≤ 2000
X4  ≤ 3000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:إجمالى الربح : المطلوب الثانى 

:من الحل بطریقة البرمجة الخطیة ظھرت القیم التالیة 
X1 = 1000       X2=650       X3=400       X4=2500                        

:بالتعویض فى دالة الربح 

                        Z = 12 X1 + 8X2 + 4X3 + 5X4
                         = 12 (1000) + 8 (650) + 4 (400) + 5 (2500)
                         = 12000 + 5200 + 1600 + 12500

               31300=                             
                                                                                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



:ساعات التشغیل الفائضة فى مراحل اإلنتاج المختلفة واألقسام التى أستنفذت كل الطاقة المتاحة : المطلوب الثالث 

          (2500)0.12 + (400) 0.1 + (650) 0.2 + (1000) 0.3مرحلة العجانة -
   300 + 130 + 40 + 300 = 770

ةساع  80ھناك فائض  .˙.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (2500)0.24 + (400) 0.05 + (650) 0.2 + (1000) 0.25مرحلة التشكیل -
     250 + 130 + 20 + 600 = 1000

الیوجد ساعات فائضة .˙.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (2500)0.18 + (400) 0.2 + (650) 0.5 + (1000) 0.4مرحلة األفران -
   400 + 325 + 80 + 450 = 1255

ساعة  145ھناك فائض  .˙.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (2500)0.08 + (400) 0.11 + (650) 0.24 + (1000) 5 .0مرحلة التغلیف -
      500 + 156 + 44 + 200 = 900

الیوجد ساعات فائضة .˙.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (2500)0.2 + (400) 0.04 + (650) 0.08 + (1000) 0.1مرحلة التعبئة -
   100 + 52 + 16 + 500 = 668

ساعة  82ھناك فائض  .˙.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ساعات التشغیل الفائضة فى كل مرحلة من مراحل األنتاج المحتلفة كما یلى  .˙.
ساعة فائضة  80ھناك : مرحلة العجانة -1
ساعة فائضة   145ھناك : مرحلة األفران -2
ساعة فائضة   82ھناك : مرحلة التعبئة -3

:األقسام التى أستنفذت الطاقة المتاحة ھى  .˙.
الیوجد ساعات فائضة : مرحلة التشكیل -1
الیوجد ساعات فائضة : مرحلة التغلیف -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



:المنتجات التى لم تصل مبیعاتھا إلى الحد األقصى وكیفیة تحسین النتائج : مطلوب الرابع ال

X1 = 1000       X2=650       X3=400       X4=2500                        

   X1  ≤  1000                 X1 = 1000     الیوجد فائض                                       
    X2  ≤  4500                 X2 = 650     وحدة                  3850ھناك فائض بمقدار 
    X3  ≤  2000                 X2 = 400     وحدة                  1600ھناك فائض بمقدار 
    X4  ≤  3000                X2 = 2500                      وحدة 500ھناك فائض بمقدار 

:  X2 , X3 , X4المنتجات التى لم تصل إلى الحد األقصى للمبیعات ھى  .˙.

یمكن تحسین النتائج من خالل تشغیل أضافى  -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنیھا  12= تكلفة الساعة األضافیة                                :ب الخامس المطلو

Aالمنتج 

یوجد فائض          0.3    العجانة      
الیوجد فائض       0.25التشكیل       

یوجد فائض          0.4     األفران     
الیوجد فائض        0.5    التغلیف     
یوجد فائض          0.1    التعبئة      

0.25 + 0.5 = 0.75
0.75 * 12 = 9

مربح  Aنعم یعد أنتاج وحدات أضافیة من منتج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المطلوب السادس 
Cالمنتج 

یوجد فائض          0.1نة          العجا
الیوجد فائض       0.05التشكیل       

یوجد فائض          0.2األفران          
الیوجد فائض        0.11التغلیف         

یوجد فائض         0.4التعبئة          

0.05 + 0.11= 0.16
     C =  4ربح المنتج 

                                                4                  

جنیھا  25=  ---------= قیمة الساعة األضافیة  .˙.
                                     0.16       

ربح: جنیھا   25لو األضافى أقل من -
غیر موافق: جنیھا   25لو األضافى أكبر من -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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